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Poskytování bytů dle varianty CPoskytování bytů dle varianty C
Dne 09. 12. 2003 v 15,00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 101 v 1. patře 

veřejné výběrové řízení 7 bytů na opravu na vlastní náklady .

BYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní nákladyBYTY NA SVÉPOMOC - oprava bytu na vlastní náklady
Domovní správa CHEPA – ul. KřižíkovaDomovní správa CHEPA – ul. Křižíkova

Ulice        Čp. + č.bytu velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Sokolská 3720/6 1+2 13.530,- Kč 100.000,- Kč

Kadaňská         3682/5 1+2 13.890,- Kč 110.000,- Kč

K.Světlé 3623/1 1+2 12.080,- Kč 150.000,- Kč

Domovní správa QARK – ul. Na BělidleDomovní správa QARK – ul. Na Bělidle

Palackého  3954/11 1+2 12.390,- Kč 114.000,- Kč

Palackého 3962/21 1+2 20.320,- Kč  92.000,- Kč

Revoluční 3921/5 1+2 12.830,- Kč 111.500,- Kč

Domovní správa DOSPRA – ul. BřezeneckáDomovní správa DOSPRA – ul. Březenecká

Kamenná   5102/14 1+3  19.940,- Kč  137.152,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.

Prezentace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 09. 12. 2003 v době od 13,00 hod. 09. 12. 2003 v době od 13,00 hod. 
do 15,00 hod. do 15,00 hod. v kanceláři OBH, 2. patro, č. dv. 233 a 234.

Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povin-
ností uvedených v § 3 „Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při při 
prezentaci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení prezentaci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení 

dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.

Číslo účtu - 6015-626441/0100 Variabilní symbol – 22220912Číslo účtu - 6015-626441/0100 Variabilní symbol – 22220912
specifický symbol – rodné číslospecifický symbol – rodné číslo

• Naučím perfektně ruskyNaučím perfektně rusky, třeba i malou skupinku. 
Tel. 474/659 317.

• Prodám trampolínu 110 x 110Prodám trampolínu 110 x 110, možno i jako 
provizorní lůžko v dětském pokoji - 500 Kč. Tel. 
723/605 441.

• Koupím Lego duplo od 4 letKoupím Lego duplo od 4 let, sady, jednotlivé kost-
ky a figurky, cenu respektuji. Tel. 723/605 441.

• Koupím dřevěné dvoulůžko Koupím dřevěné dvoulůžko - rustikální apod. Mož-
no bez roštů a matrací 200 x 170. Tel. 723/605 441.

• Prodám válendu 90 x 200Prodám válendu 90 x 200, velký úložný prostor, 
hnědá, pérové lůžko, kluzáky. Cena 600 Kč. Tel. 
723/605 441.

• Prodám golfky, alu kostraProdám golfky, alu kostra, odpružené, poloho-
vací, větší kola, průhledná bouda + pláštěnka, tm. 
modrá. Původní cena 4 600, nová cena 2 000 Kč. Tel. 
723/605 441.

• Prodám větší množství Čtyřlístků Prodám větší množství Čtyřlístků - svázané i 
jednotlivě. Sběrateli. Šest svazků „kolibříků“ klasika. 
Tel. 723/605 441.

• Prodám zařízení dětského pokoje Prodám zařízení dětského pokoje - válenda hnědá 
- úložný prostor, sestava dub - šatník + 4 skříňky s 
dvířky + trampolína. I zvlášť. Levně. Tel. 723/605 441.

• Prodám mírně jeté pneu Prodám mírně jeté pneu 155/70 R13. Velmi levně, 
prodal jsem auto. Tel. 724/214 118.

• Prodám sbírku reklamních likérových Prodám sbírku reklamních likérových skleniček 
0,02 l, plné i prázdné, a třídílnou bílou skříň. Tel. 
474/620 022.

• Pronajmu zařízenou kancelářPronajmu zařízenou kancelář, internet, televize, 
video - na Březenecké. Velmi levně - 2 000 Kč. Tel. 
607/236 556.

• Trpasličí pinč - srnka - ratlíkTrpasličí pinč - srnka - ratlík. Prodám štěňata s PP. 
Pinč je vitální, nenáročný pejsek do 30 cm veliký, malý 
kamarád. Tel. 474/659 523.

• Prodám přebalovák na miminko 350 KčProdám přebalovák na miminko 350 Kč, autosedač-
ku do 10 kg také k přenášení, jako kolébka apod. 300 
Kč a hrazdičku 100 Kč. Tel. 604/110 901.

• Koupím houpacího kohouta Koupím houpacího kohouta pro malé děcko. Tel. 
604/110 901.

• Prodám nebo vyměním za menší Prodám nebo vyměním za menší s doplatkem 
2+1+B Kamenná, klidná lokalita u lesíka, vše nové, 
upraven na 3+1, slunný byt v 1. patře. Nutno vidět. 
Tel. 736/212 546.

• Prodám ideální polovinu rodinného Prodám ideální polovinu rodinného domu se 
zahradou (přízemí), blízko centra Chomutova. Cena k 
jednání 700 000 Kč.

• Prodám GS Condro400Prodám GS Condro400, původní cena 800, nyní 500 
Kč. Dále atlas kaktusů č. 1 - 8 za 800 Kč, vhodný dárek. 
Tel. 721/330 230.

• Prodám pohovku a sedačkuProdám pohovku a sedačku. Levně. Tel. 607/687 
133.

• Prodám sjezdové lyže Prodám sjezdové lyže zn. Fischer 177 cm + boty č. 
25,5. Levně. Tel. 607/687 133.

• Prodám autosedačku 9 - 18 kgProdám autosedačku 9 - 18 kg, polohovací, pra-
telný potah, minimálně použitá, cena 900 Kč. Tel. 
728/529 990.

• Koupím starší okno i rámem Koupím starší okno i rámem od 80 x 80 do 100 x 
100 cm - levně. Tel. 724/258 065.

• Prodám Opel Ascona Prodám Opel Ascona 1,6i na ND, včetně TP. Cena 
dohodou. Spěchá. Tel. 721/207 981, 474/655 090.

• Krátká taneční vystoupení na plesyKrátká taneční vystoupení na plesy, večírky, oslavy 
a jiné společenské akce nabízí taneční skupina Dundr-
dance ze ZUŠ Chomutov. Tel. 728/157 044.

• Prodám manželskou postel Prodám manželskou postel a jednu skříň světlé 
leštěné dřevo. Levně. Tel. 732/154 008.

• Prodám větší množství pletací vlny Prodám větší množství pletací vlny v různých 
barvách. Nová. Levně. Tel. 602/611 109.

• Prodám kočárekProdám kočárek, přendavací rukojeť, nánožník, 
pláštěnka - 1 000 Kč. Fusak pravý beránek, původní 
cena 2 500 Kč, nyní 1 000 Kč. Tel. 474/654 408, 
604/286 408.

• Pronajmu byt v osobním vlastnictví Pronajmu byt v osobním vlastnictví 1+1 v Horní 
Vsi. Vratná záloha 7 000 Kč, nájem a služby 4 500 Kč. 
Tel. 608/807 168.

• Koupím paroží na celé lebceKoupím paroží na celé lebce, trofeje divočáků, jele-
ní a daňčí shozy. Neposílat SMS. Tel. 603/337 453.

• Kuřákovi prodám cigaretový tabák Kuřákovi prodám cigaretový tabák D1 250 g, levně. 
Z důvodu nemoci jsem přestal kouřit. Volat nebo SMS 
na 605/806 665.

• Doučuji soukromě angl. jazykDoučuji soukromě angl. jazyk. Tel. 776/262 881.
• Koupím obálky se známkami z Číny, Koreje, Viet-Koupím obálky se známkami z Číny, Koreje, Viet-

namu namu do r. 1970, ale i jiné do r. 1950. Též pohledy do 
r. 1930. Tel. 474/626 001.

• Prodám RD chatuProdám RD chatu. Nová Ves 530 000 Kč, dohoda 
možná. Tel. 605/437 914.

• Prodáme za 200 Kč zateplený kurník Prodáme za 200 Kč zateplený kurník na podstavci 
pro 8 - 10 slepic, o rozměrech 175x75x75 cm. Tel. 
474/652 396, memobox.

• Koupím housle a jiné smyčcové nástrojeKoupím housle a jiné smyčcové nástroje, i staré a 
poškozené. Tel. 474/629 368.

• Prodám levně zbytek pletiva Prodám levně zbytek pletiva na plot 20 m + 3 m, 
výška 1,5 m, zelené PVC. Původně 1 700, nyní 1 300 
Kč. Tel. večer 474/688 836.

• Prodám dr. byt Prodám dr. byt 2+1/L+skl/5. patro Březenecká - 230 
000 Kč a přepis 8 000 Kč. Tel. večer 474/688 836.

• Koupím pozůstalost Koupím pozůstalost - knihy, starožitný nábytek, 
mince, známky, zbraně. Prosím foto nebo seznam. 
Tel. 724/214 200.

• Prodám 2 kompletní kola Prodám 2 kompletní kola 165/70 - R13, zimní vzo-
rek - nejeté. Cena 1 800 Kč. Tel. 728/300 886.

• Dva konferenční stolkyDva konferenční stolky, obdélníkové, tmavé, pěkné 
- cena 350 Kč/kus, ušák šedý + podnožka - 800 Kč, lam. 
rošt + podušku - levně, vařič el. dvouplotýnkový - 500 
Kč. Tel. 474/688 818.

• Prodám 4 ary v Chomutově Prodám 4 ary v Chomutově u masokombinátu, 
zděná podsklepená chata, 4 ovocné stromy, 3 okrasné. 
Tel. 605/422 199.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák s elektrickou troubou Mora 
820 combi. Cena 1 500 Kč. Tel. 607/985 396.

• Prodám starší mrazák SamsungProdám starší mrazák Samsung/Calex, 4 zásuvky, ve 
velmi dobrém stavu. Cena 2 000 Kč. Tel. 474/629 722.

• Prodám krásnou palmu Prodám krásnou palmu dracena, 2 m vysoká, cena 
800 Kč. Tel. 728/887 935.

• Dám sjezdové lyže Dám sjezdové lyže + hole + vázání Tyrolia za 1 l 
ferneta. Tel. 728/887 935.

MĚSTO CHOMUTOV
zastoupené

TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MĚSTA CHOMUTOVA
vyhlašuje výběrové řízení

na pronájem vyhrazeného parkování na území města Chomutova

Jedná se o nájem níže uvedeného vyhrazeného parkování:
1. Hálkova (parkoviště za č. p. 5344)   69 parkovacích míst
2. Nám. 1. máje (na vyznačené ploše u „oválu“)   48 parkovacích míst
3. Palackého (parkoviště před knihovnou)   39 parkovacích míst
4. Kosmova (parkoviště s nepřetržitým provozem před areálem autoškoly)      

 5548 m2 rozloha plochy
5. Chelčického (parkoviště za bývalou výpravní budovou)   35 parkovacích míst

Bližší podrobnosti a mapové podklady budou předány na adrese:
Technické služby města Chomutova
Nám. 1. máje 89, 430 01 Chomutov

sekretariát ředitele
v pracovní dny pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin

Nabídky je možno zaslat poštou - doporučeně nebo doručit osobně na výše uvedenou 
adresu (2. patro příjem pošty) nejpozději do 12. 11. 2003 (středa) do 12.00 hodin.

Nabídky musí být v zalepené obálce pod označeným heslem:
„Výběrové řízení - vyhrazené parkování“

Kvůli nedostatku místa Kvůli nedostatku místa nevychá-
zí kupon pro řádkovou inzerci, ze 
stejných důvodů se omlouváme 
všem, jejichž inzerát se do tohoto 
čísla nevešel - zveřejníme ho příš-
tě. Řádkovou inzerci tentokrát vý-
jimečně přijímáme i bez kuponu, 
v jakékoliv jiné psané formě. Uzá-
věrka plošné i řádkové inzerce je 
ve středu 12. 11. v 10 hodin. 


